
Zarządzenie nr 5/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu z dnia 05 

listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 4/2020/2021 z dnia 27 października 2020r. w sprawie 

funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) i § 1, 2 i 7 

rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) zarządzam, jak następuje: 

 

 

§ 1 W zarządzeniu dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu z dnia 27 października 

2020r. w sprawie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Przedszkole realizuje naukę w formie stacjonarnej 

2) w §1 po ust.1 dodaje się ust. 1a), 1b) i 1c) w brzmieniu: 

„1a) Od dnia 09 listopada do odwołania uczniowie klas I-III realizują naukę z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość.” 

„1b) uczniom którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą 

mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły organizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne 

w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).” 

„1c) w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych istnieje możliwość zorganizowania dla 

uczniów klasy ósmej,  konsultacji indywidualnych lub w grupie do 5 osób.”  

3) w §2 dodaje się ust.9, ust.10 i ust.11 w brzmieniu: 

 

„9. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne na terenie placówki.” 

„10. Zawiesza się do odwołania zajęcia gimnastyki korekcyjnej” 

„11. W szkole zapewniona będzie opieka świetlicowa.” 

 



4) w §3 w ust.2  pkt.a)( Tabela kolumna 1) otrzymuje brzmienie: 

„ Przedmioty: realizowane w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, język polski, 

matematyka, fizyka, chemia, języki obce, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

biologia, przyroda” 

 


